
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,100 27,12 27,04 -0,09 -4,00

USA USD 24,522 24,54 24,18 1,17 2,28
V. Británie GBP 38,076 38,11 37,59 1,22 4,58
Švýcarsko CHF 25,875 25,91 25,74 -0,15 10,07

Turecko TRY 9,220 9,09 9,25 1,27 -11,99
Polsko PLN 6,537 6,54 6,46 0,66 -0,74

Maďarsko 100HUF 8,720 8,75 8,64 -0,01 -1,20
Chorvatsko HRK 3,576 3,57 3,61 -0,20 -2,67

Rumunsko RON 6,120 6,12 6,07 0,28 -2,59
Rusko 100RUB 43,222 43,27 42,59 0,44 19,23

Ukrajina UAH 1,104 1,11 1,17 -1,43 -27,48
EUR/USD 1,105 1,12 1,10 -1,01 -6,28
JPY/USD 123,360 123,49 122,00 0,51 5,15

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,22 0,31 0,39 0,48

6M změna -0,01pb -0,01pb -0,03pb -0,02pb -0,01pb -0,03pb 
HU 2,01 1,52 1,50 1,41 1,42 1,42

6M změna 0,40pb -0,58pb -0,60pb -0,69pb -0,72pb -0,72pb 
PL 1,61 1,62 1,66 1,72 1,79 1,82

6M změna -0,46pb -0,44pb -0,40pb -0,32pb -0,24pb -0,19pb 
EUR -0,12 -0,13 -0,07 -0,02 0,05 0,16

6M změna -0,05pb -0,08pb -0,08pb -0,09pb -0,11pb -0,15pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,58 0,73 1,04

1D změna 0,79 1,27 1,58 1,57 1,21 0,20 USD 0,13 0,15 0,19 0,29 0,45 0,76
6M změna 4,23 16,73 16,02 19,61 1,91 22,07 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,28 0,26 0,37 0,33 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,37 1,40 1,46 1,40 1,44 CZ 0,32 0,48 0,74 0,99 1,33 1,59

PL 1,74 1,75 1,78 1,86 1,86 HU 1,58 1,81 2,32 2,78 3,24 3,37
EUR 0,00 0,01 0,02 0,08 0,09 0,35 PL 1,75 2,05 2,35 2,60 2,84 2,99

EUR 0,07 0,24 0,56 0,88 1,27 1,65

Jedná se o dnešní fixing úvěrových sazeb Pribor, Bubor, Wibor, Euribor a Libor. Dále pak o 
nákupní sazbu Pribid. 6M je změna za 6 měsíců v procentních bodech (pb).Sazby FRA,  prodej v %

13.7.2015
Účetní kurzy české koruny a klíčové parity

Hodnota "dnes" je fixing ČNB. Max. a min. odráží extrémy za posledních 24 hodin. %1D je 
denní % změna, %6M je % změna za 6 měsíců.  U UAH/CZK, EUR/USD a JPY/USD jsou 
aktuální hodnoty k času uzávěrky Okénka trhu.

Peněžní trh, fixing v %, změny v procentních bodech (pb)

Burzovní trhy, Praha, Frankfurt, Tokio, N.Y., Moskva

Úrokové swapy, prodej v %, změny v procentních bodech (pb)

FRA je dohodou o budoucí úrokové sazbě vždy ve struktuře odxdo. Např. 6x9 
znamená za šest měsíců na tři měsíce. Kotované sazby jsou fixní, protistrana platí 
sazbu na trhu, respektive rozdíl mezi trhem a fixní sazbou. Kurzy jsou k času 
uzávěrky Okénka trhu. 

Úrokové swapy jsou smlouvou o výměně úrokových plateb, za předem stanovené fixní platby a 
za platbu vyplývající z aktuálních podmínek na trhu. 6M je změna za 6 měsíců v procentních 
bodech (pb(. Kurzy jsou k času uzávěrky Okénka trhu.

Chci znát týdenní prognózu a analýzu pro CZK Chci znát měsíční makroekonomickou prognózu pro ČR
Chci znát nejnovější ekonomické komentáře Chci si přečíst čtvrtletní Strategii CZ

Finanční trhy dnes vstřebávaly informace z intenzivních víkendových
jednání v Bruselu s Řeckem a ve Vídni s Íránem. Euro oslabilo
k EUR/USD 1,105. Česká koruna dnes viditelně fluktuovala mezi
EUR/CZK 27,07 a 27,13. Polský zlotý dnes posílil k EUR/PLN 4,14 –
nejsilnější hodnotě od června.

Víkendový summit viditelně snížil pravděpodobnost
Grexitu. Řecký parlament by měl do středy uzákonit navrhované
reformy (zejména ambiciózní daňové a penzijní reformy). Pokud
k tomuto kroku dojde, Evropa bude jednat s Řeckem o třetím
záchranném balíčku ve výši zhruba 86 mld. eur. Komplikací
může být schválení nového záchranného balíčku některými národními
parlamenty. To by se totiž v důsledku právních procedur mohlo
teoreticky natáhnout až do září. Jelikož Řecko musí splatit ECB zhruba
3,5 mld. eur již 20. července, bude proto nejspíš potřeba
„překlenovacího úvěru“ (Řecko totiž nemůže obdržet finanční
prostředky z třetího balíčku, pokud neprojde celým schvalovacím
procesem). Německo by mělo o nové pomoci Řecku hlasovat v pátek.
Kancléřka Merklová plánuje doporučit německému parlamentu s
„plným přesvědčením“ začít jednání s Řeckem o třetím balíčku.

O víkendu největší pozornost nejspíš získala zpráva o německém
návrhu o „oddychovém času“ (time out) pro Řecko tj. vyloučení
z eurozóny. Francie tuto možnost rázně odmítla. Smlouvy EMU jasně
nestanovují pravidla pro vystoupení země z eurozóny. Tudíž je sporné,
jestli by takový krok byl vůbec právně legální.

O víkendu probíhaly i intenzivní jednání Íránu se světovými velmoci.
Dlouhodobá překážka jednání na citlivé téma o embargu
Spojených Národů na zbraně vůči Íránu se již vyřešila,
ještě zbývají nějaké technické detaily. Dle dohody (z nejmenovaných
zdrojů) embargo na zbraně nebude zrušeno okamžitě, ale postupně.
Brzy by prý mělo dojít k podepsání dohody Íránu se světovými velmoci
(některé zdroje mluví již o dnešku).

Blížící se podpis dohody s Íránem tlačí cenu ropy dolů.
Napomáhá tomu nervozita trhů kdy a o kolik Írán zvýší svoji produkci
ropy – Írán by rád zdvojnásobil svou produkci a to jakmile dojde
k podepsání dohody. Proti tomuto však stojí nejen Saudská Arábie, ale
i současné nastavení kvót OPECu na produkci ropy. Ropa dnes klesla
z pátečních 59 k 57 USD/barel.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:37
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